ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА

ОТЧЕТ
за
изпълнение на актовете на Общински съвет – Вълчедръм
за периода месец юли - месец декември 2011г.
на Иван Христов Барзин – Кмет на община Вълчедръм

На основания разпоредбите на чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в съответствие с чл. 118 от
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация, предлагам на Вашето внимание
отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет – Вълчедръм за периода месец
януари – месец юни 2011г.
През отчетния период чрез Кмета на общината в Общинския съвет са внесени
50 докладни записки от Общинска администрация – Вълчедръм, а 4 докладни записки
са внесени чрез Председателя на Общиниския съвет.
Пред отчетния период Общински съвет – Вълчедръм е провел 9 заседания и е
приел 54 решения.
За отчетния период няма върнати решения от Областният управител за
преразглеждане.

Общинска собственост:
 В изпълнение на Решение № 364 е проведена тръжна процедура на 03.09.2011 г.
и са сключени договори за наем с АИПМП "Д-р Любомир Киров" – за ползване на
лекарски кабинети в с.Долни Цибър; ЕТ "Д-р Юлия Станчева" – за ползване на
стоматологичен кабинет в с.Златия; "ВИП-08" ООД – терен за "Отглеждане на
охлюви"; Красимир Благоева – за Павилион №2 в Общински пазар; Адриан Арнушев –
за Павилион №6 в Общински пазар.
 С Решение № 367 е дадено съгласие за учредяване право на прокарване на
отклонение от мрежи и съоръжения през имоти № 081105 и № 081066. На 22.08.2011г.
е сключен писмен договор за учредяване правото на прокарване (чл. 193, ал. 1 от ЗУТ),
а със Заповед № 1001/23.08.2011г. Кметът на общината е учредил правото на
прокарване на трасето на подземен захранващ ел.провод ниско напрежение през двата
имота.

Отчетът е приет с Решение № 40, протокол № 6 от 24.02.2012г. на Общински съвет – Вълчедръм.

 С Решение № 372 са одобрени Проекти за изменение на подробен устройствен
план ПУП-ПП (парцеларен план), във ръзка с обект „Доизграждане, реконструкция и
рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа и
пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Вълчедръм”, а Кмета на община с е
провел процедурата за обявяване на одобрените ПУП-ПП – в ДВ, бр. 68/02.09.2011г. е
обявено Решение № 372 и с Протокол от 20.09.2011г. са установени предприетите
мерки за информиране на населението на гр. Вълчедръм.
 В изпълнение на Решение № 373 е изработен ПУП за имот №922010, обособени
са 2 нови имота и са изготвени нови актове за общинска собственост - АОС
№876/01.09.2011 за имот №922056 и АОС №877/01.09.2011 за имот № 9220576.
 В изпълнение на Решение № 374 е проведена тръжна процедура на 03.09.2011г.,
но не са се явили желаещи за участие в търга.
 В изпълнение на Решение № 375 е проведена тръжна процедура на 25.10.2011г.
и е сключен договор за продажба на Мариян Ефремов Йорданов.
 В изпълнение на Решение № 378 за недвижим имот УПИ І-1529 в кв. 148 по
плана на гр. Вълчедръм Кметът на община е издал Заповед № 1735/16.12.2011г. за
отписване на акта за ПОС и за изготвяне на нов акт за ЧОС, акта за ЧОС е с №
880/19.12.2011г. и предстои подписването на договор за покупко-продажба.
 В изпълнение на Решение № 380 е проведена тръжна процедура на 25.10.2011г.
и е сключен договор за продажба на Мариян Ефремов Йорданов.
 В изпълнение на Решение № 385 следва Кметът на община да допусне
изработването на ПУП-ПР (План регулация) на имот УПИ ХІІ-1034 в кв. 82 по плана
на гр. Вълчедръм, но заинтересованото лице все още не е поискало допускане за
изработване на ПУП.
 С Решение № 16 е приет Годишен план за паша през 2012г. и е дадено съгласие
за предоставяне за индивидуално ползване на мери и пасища от общинския поземлен
фонд, но не са се явили желаещи от определените с решението, за да сключат договор
за наем на предоставените им имоти.

Общински бюджет:
 В изпълнение на Решение № 365 е актуализиран Бюджет 2011г. на Община
Вълчедръм в частта за местни дейности, във връзка със сключен договор за дарение и
постъпили безвъзмездно средства по бюджета на общината.
 С Решение № 366 е извършена актуализация на бюджета на Община Вълчедръм
за 2011г. в частта му за капиталови разходи и вътрешни компенсирани промени в
рамките на капиталовите разходи за 2011г.
 С Решение № 368 е актуализиран Бюджет 2011г. на Община Вълчедръм в
частта за местни дейности, във връзка със сключен договор за дарение и постъпили
безвъзмездно средства по бюджета на общината. Ремонтиран е участък с площ 221,39
м2 от ул.”Славянска” от кръстовището с ул.”България” на изток, вкл. част от полския
път.
 Информацията за отчета за изпълнение на бюджета към 30.06.2011г. в
съответствие с единната бюджетна класификация е приета с Решение № 370.
 Извършена е актуализация на бюджета на Община Вълчедръм за 2011г. в частта
му за капиталови разходи с източник на финансиране средства по реда на §31 от ПЗР
на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011г. за закупуване на
дълготраен актив за нуждите на ДВХСУ – Вълчедръм (Решение № 376).
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 Извършено е заемообразно предоставяне на средства от бюджета на община
Вълчедръм по извънбюджетната сметка 7443 за обслужване на проект № 12/322/00111
„Ремонт площадно пространство с. Долни Цибър, община Вълчедръм” и проект №
12/322/00109 „Благоустрояване на улична мрежа гр. Вълчедръм по мярка 322
„Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР за периода 2007-2013г.
(Решение № 377).
 Извършена е актуализация на бюджета на Община Вълчедръм за 2011г. в частта
за делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи
(Решение № 390).
 Извършено е заемообразно предоставяне на средства от бюджета на община
Вълчедръм по извънбюджетната сметка 7443 за обслужване на проект „Нов избор –
развитие и реализация” по ОП „Развитие на човешките ресурси” ЕСФ 2007-2013г,
бюджетна линия BG051РО001-1.1.03 „Развитие” (Решение № 7).
 В изпълнение на Решение № 21 е извършена актуализация на бюджета на
Община Вълчедръм за 2011г., във връзка с възстановени заемообразно предоставени
средства по проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект
„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и
изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в гр. Вълчедръм” по
ОП”Околна среда 2007-2013” и зеамообразно предоставяне на средства от бюджета на
община Вълчедръм по извънбюджетната сметка 7443 за обслужване на проект „Нов
избор – развитие и реализация” по ОП „Развитие на човешките ресурси” ЕСФ 20072013г, бюджетна линия BG051РО001-1.1.03 „Развитие”.

Одобрените инвестиционни намерения са:
 С Решение № 383 е подкрепено проектното предложение за „Създаване на
дневен център за обществена подкрепа и кризисен нощен приют за временно и
доброволно настаняване на деца и младежи в риск” от Асоциация „Несанс”.

Представени за обсъждане и приети от Общински съвет са:
 С Решение № 363 са приети изменения и допълнения в Наредба № 3 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
 С Решение № 386 са изменени и допълнени Вътрешните правила за организация
и провеждане на обществени поръчки.
 От 01.01.2012г. местните такси и цени на услуги са съгласно приетите с
Решение № 11 изменения и допълнения на Наредба № 9 на Общински съвет –
Вълчедръм за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Вълчедръм.
 С Решение № 12 е прието допълнение на Наредба № 15 на Общински съвет –
Вълчедръм за определяне на размера на местните данъци в община Вълчедръм и е
създаден нов Раздел ІV „Туристически данък”.
 С Решение № 13 са определени максималните цени за таксиметров превоз на
пътници.

Представени за обсъждане и приети от Общински съвет са следните отчети и
доклади:
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 Отчет за работата на Обществения съвет за упражняване на контрол при
осъществяване на дейностите по социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл.
52 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане (Решение № 362).

Други:
 С Решение № 369 Общински съвет е дал съгласие за предоставяне на средства
за подпомагане при извършване на погребение и средствата за транспортиране на
тялото на Борислав Адрианов Кирилов са разплатени от бюджета на общината.
 В изпълнение на Решение № 371 Кметът на община на 11.08.2011г. е подписал
от името на Общината споразумение за сътрудничество с Министерство на културата,
Програма на ООН за развите и НЧ”Съзнание 1915”, с. Септемврийци, за изпълнение на
Програма „Глоб@лни библиотеки - България”.
 С Решение № 379 е направен отказ от закупуване на имот № УПИ ІV-388 в кв.
56 по плана на с. Разград по предложение на Кооперация „Братски труд” с. Златия с
цел прекратяване на съсобственост.
 С Решение № 381 е определен броя на групите и числеността на персонала в
детските градини, ОДК и други дейности по образованието за учебната 2011/2012г. и е
определен конкретния размер на средната месечна посещаемост на децата в групите на
ЦДГ и ОДЗ и на децата в яслените групи на ОДЗ.
 С Решение № 382 са утвърдени слети паралелки и паралелки с брой ученици
под минималния норматив в общинските училища за учебната 2011/2012г.
 С Решение № 384 е направен отказ от закупуване на имот кад № 1749 в кв. 111
по плана на с. Мокреш по предложение на „Прогрес М-2000”ЕАД – София с цел
прекратяване на съсобственост.
 В изпълнение на Решение № 387 са назначени временно изпълняващи
длъжността кмет на: община Вълчедръм (споразумение № 199/17.09.2011г.), с.
Д.Цибър (допълнително споразумение № 8/17.09.2011г.), с. Златия (допълнително
споразумение № 17/17.069.2011г.), с. Разград (допълнително споразумение №
17/09.2011г.), с. Септемврийци (допълнително споразумение № 29/19.09.2011г.) и с.
Черни връх (допълнително споразумение № 436/16.09.2011г.), а с решение №
271/22.09.2011г. на ОИК са прекратени пълномощията на Росен Ф.Риджолски като
общински съветник.
 В изпълнение на Решение № 388 са изплащани определените трудови
възнаграждения на временно изпълняващите длъжността кмет на: община Вълчедръм,
с. Д.Цибър, с. Златия, с. Разград, с. Септемврийци и с. Черни връх.
 В изпълнение на Решение № 389 изпратена нотариална покана с изх. №
46/08.12.2011г. до ЕТ”Херкулес 94 М” – София за изплащане на дължимите суми на
НЧ”Рало 1891” – гр. Вълчедръм и за прекратяване на договорните отношения.
 В изпълнение на Решение № 391 е назначен временно изпълняващ длъжността
кмет на с. Мокреш - допълнително споразумение № 12/26.09.2011г.
 В изпълнение на Решение № 392 е изплащано определеното трудово
възнаграждение на временно изпълняващия длъжността кмет на с. Мокреш.
 В Изпълнение на Решение № 393 са сформирани групи по чуждоезиково
обучение в Гимназия „Димитър Маринов” – гр. Вълчедръм за учебната 2011/2012г. с
брой ученици под минималния норматив.
 Решение № 5 за закриване на кметства с. Горни Цибър и с. Игнатово е
изпратено на Областния управител и е публикувано в „Държавен вестник”, бр.

4

99/16.12.2011г. Поради допусната техническа грешка в редакцията на вестника е
направена поправка на същата в ДВ, бр. 100/20.12.2011г.
 С Решение № 8 Общински съвет е дал съгласие за отпускане на еднократна
помощ за лечението на Петко Найденов Големечков и средствата са разплатени от
бюджета на общината.
 В изпълнение на Решение № 9 за назначаване на кметски наместници в с. Горни
Цибър и с. Игнатово е извършена промяна в Устройствения правилник на Общинската
администрация, утвърдено е ново длъжностно разписания със Заповед №
1519/02.12.2012г. и са назначени кметски наместници с трудови договори №
345/29.11.2011г. и 346/29.11.2011г. считано от 02.12.2011г.
 Такса битови отпадъци за 2012г. е съгласно утвърдените с Решение № 10
размери.
 В изпълнение на Решение № 14 Кметът на община със Заповед №
1840/29.12.2011г. е утвърдил ново длъжностно разписание считано от 01.01.2012г. на
Общинската администрация за делегираната от държавата дейност „Общинска
администрация” и със Заповед № 1873/30.12.2011г. е утвърдил новия Устройствен
правилник на общинска администрация – Вълчедръм.
 В изпълнение на Решение № 15 Кметът на община със Заповед №
23/12.01.2012г. за откриване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници с
автобуси по незаетите транспортни разписания по утвърдената областна транспортна
схема с квотата на община Вълчедръм.
 Създава се необходимата организация за изпълнение по дати на мероприятията,
включени в утвърдения с Решение № 17 Културен календарен план на община
Вълчедръм през 2012г.
 В изпълнение на Решение № 20 Кметът на община със Заповед №
1908/29.12.2011г. е утвърдил ново длъжностно разписание считано от 01.01.2012г. на
персонала в „Местни дейности” на Община Вълчедръм, а Директорът на Общинско
предприятие със Заповед № 5/06.02.2012г. е утвърдил новото длъжностно разписание и
е актуализирал Правилника за дейността, структурата, числения състав и
предоставеното за управление общинско имущество на Общинско предприятие.
 В изпълнение на Решение № 22 Кметът на община е подписал Запис на заповед
на 20.12.2011г.

ИВАН БАРЗИН
Кмет на община Вълчедръм
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